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Dotyczy: Referencji dla firmy EnerSo-Tel S.A.

LIST REFERENCYINY
PGE Dystrybucja SA iest Operatorem Systemu Dystrybucyjne8o energii elektrycznel na
obszarze dzialania Grupy Kapitalowei PGE iswiadczy, za poSrednictwem Operatorow System0w
Dystrybucyjnych {OSD) uslugi polegajqce na transporcie energii elektrycznej za pomocE sieci
i urzQdzed elektroenergetycznych irednich i niskich napiqi do odbiorcow koncowych. Posladane
ptzez PGE Dystrybucja systemy telekomunikacyjne spelniajE rolq systemow wspomagalqcych
zarzqdzanie, nadzor i rozliczanie 6wiadczonych uslug.

ENERGO-TEL SA od pa2dziernika 2013 roku na zlecente PGE Dystrybucja SA Oddzial

t6di-Teren
wykonuje zadania obejmuiqce uslugi utrzymania, eksploatacji, serwisowania system6w
telekomunikacyjnych itowarzyszEcej infrastruktury technicznej oraz zapewnienie dostqpnoici usfug
realizowanvch w oparciu o ww. urzqdzenia.
Zakres realizowanej przez ENERGO-TEL SA umowy eksploatacyjne.i dotyczy:
.
system6w teletransmisji
.
systemu lAczno6ct radiowej,
.
wrez i maszt6w radiowvch,
.
systemu komutacyjnego, w tym budynkowych sieci telefonicznych,
.
iqcznoSci mobilnej,
.
sieci iwiatlowodowei,
.
kabli miedzianych,
.
okablowania strukturalnego,

.
.
.

.
.
.

kanalizacii teletechniczneJ,

zasilaniaurzEdzehsluiEcychtelekomunikacji,
systemu zasilania gwarantowanego 48V DC otaz 23O/4OOv AC na potrzeby systemu

telekomunikacyjnego,

wzqdzeh klimatyzacvinych,
systemu sterowania odlEcznikami
uslug realizowanych z wykorzystaniem ww. systemow,
oraz usfugi wsparcia merytoryczneBo i administracyjnego zwiEzanego

z

funkcjonowaniem

telekomunikacji u Zamawia.lacego.
Na podstawie doSwiadczen plynqcych ze wsp6fpracy z ENERGO-TEL SA potwierdzamy,
zadania realizowane sE w sposOb protesjonalnV ttermtnowy.
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z pelnym przekonaniem moiemy polecid ENERGO-TEL SA jako rzetelnego i wiarygodnego partnera
w branzy telekomunikacyjnej.
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